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SAKSKØBING  Denne 
weekend er i høj grad 

byfesternes weekend med 
masser af begivenheder 
rundt om i landsdelen.

Det gælder naturligvis 
også i Sakskøbing, hvor 
handelsstandsforeningen 
i går sørgede for at sætte 
lidt ekstra liv i byen med 
årets Saxine Festival.

Det store højdepunkt var 
naturligvis den store fæl-
lesmiddag med stegt fl æsk 
og persillesovs hele vejen 
gennem Søndergade og 
koncerter med Leif Ker-
stein og Albatros.

Alt dette foregik dog først 
efter denne avis’ deadline, 
så det vender vi tilbage til.

Men der skete også ting 

og sager i byen, inden der 
kom stegt fl æsk på bor-
dene. 

Byens handlende havde 
sørget for særlige tilbud i 
dagens anledning, og fl ere 
af dem havde udvidet åb-
ningstiden til klokken 21. 

Hele arrangementet 
koster handelsstandsfor-
eningen et femcifret beløb, 
men pengene er afsat på 
budgettet på forhånd, så 
det giver ikke underskud, 
fortæller Ole Hermann fra 
Kop & Kande og handels-
standsforeningens aktivi-
tetsudvalg.

Også hos foreningens 
formand Jan Herluf Peder-
sen fra Læder & Sport var 
der tilfredshed at spore. 

Han kunne først på efter-
middagen se tilbage på en 
god start på festen.

- Der har været mange 
mennesker i byen. Vores 
særtilbud trak mange kun-
der til allerede fra mor-
genstunden, så vi har haft 
travlt, fortalte han med til-
fredshed i stemmen, men 
tilføjede samtidig, at Sa-
xinefestivalen også hand-
ler om andet og mere end 
gode tilbud til kunderne.

- Selvfølgelig vil vi gerne 
sælge noget, men primært 
vil vi bare give folk en god 
oplevelse i Sakskøbing. 

- Det er meget vigtigt, 
at vi har nogle dage som i 
dag, hvor vi kan lave noget 
ekstra og give folk en god 

oplevelse, så de forhåbent-
lig kommer igen en anden 
dag og køber noget hos os, 
sagde Jan Herluf Peder-
sen.

De handlende fi k som 
altid god hjælp af frivillige 
fra en række lokale for-
eninger, der løser forskel-
lige praktiske opgaver i 
forbindelse med dagen.

Udover særtilbud i for-
retningerne og stegt fl æsk 
i Søndergade bød årets Sa-
xine Festival blandt andet 
også på kaffe og lagkage 
fra Lions Club, hoppeborg 
for børnene og udstilling af 
veteranbiler.

JAKOB POULSEN
jap@folketidende.dk

Solskin og god gang i handelen på første del af årets Saxine Festival

God start på festen

Klar til stegt fl æsk og persillesovs. Ole Hermann fra Kop & Kande tog forskud på aftenens glæder til ære for fotografen og stillede 

op med kniv og gaffel iført sommerhat og højt humør. Han håbede at tangere sidste års deltagerrekord på 641. FOTO: ANDERS KNUDSEN

Saxine Festivalen koster handelsstandsforeningen et femcifret beløb, men pengene er afsat i 
budgettet på forhånd

Foreningen Nysted 

Vandtaarn indbyder nu 

offentligheden til at 

komme indenfor og op i 

det nyrenoverede tårn.

NYSTED  Der er mulighed 
for at få et anderledes syn 
på Nysted i de kommende 
dage. Foreningen Nysted 
Vandtaarn har nemlig be-
sluttet at holde “Åbent Tårn” 
i de kommende tre dage fra 
søndag til og med tirsdag.

Dermed kan alle interes-
serede få lov at komme he-
le vejen op ad den snoede 

trappe til tårnets top og se 
Nysted lidt fra oven.

Tårnet gennemgik en 
omfattende udendørs re-
novering sidste efterår, og 
udover en billedudstilling 
fra dengang, har Forenin-
gen Nysted Vandtaarn og-
så lavet en meget speciel 
udstilling om det snart 100 
år gamle tårns historie.

Her kan publikum se alt 
lige fra kontraktens under-
skrivelse af den daværen-
de borgmester Holck 22. 
december 1912 til en video 
om foreningens planer for 

tårnets fremtid. 
Tårnet har for nylig også 

fået en helt ny port, som 
er bygget af tømrermester 
Benny Svendsen og med 
stor økonomisk støtte fra 
Guldborgsund Bevarings-
fond.  

Endelig er der også mu-
lighed for at se nærmere på 
nogle af de 4.000 små hul-
ler, der er lavet indvendigt 
til den såkaldte katodiske 
beskyttelse af tårnet.

Vandtårnet er åbent søn-
dag til tirsdag fra 14 til 17.
 jap

Åbent hus i vandtårnet

Bertel Frederiksen (forrest) og Ole Hansen fra Nysted Vandtaarn i tårnets top.  FOTO: ANDERS KNUDSEN

DAGBOG FOR NYSTED MID-

DELALDERFESTIVAL, SKAN-

SEVEJ VED THE COTTAGE I 

NYSTED

LØRDAG

10.00 Markedet åbner. Køb 
og salg, mad og drikke og 
bueskydning for publikum. 
Åbent på pladsen for gamle 
middelalderlege og meget 
mere. 
10.30-11.00 Musik ved bo-
derne – Octavia spiller op.
11.00-11.20 Ret og straf 
ved ølteltet – Tempelridderne 
afsiger strenge domme over 
for forbrydere og plattensla-
gere.
11.30-11.45 Fodkamp - 
Companie de Vignolles på 
markedspladsen (lille turne-
ringsplads).
12.00-12.30 Bueskytte-
turnering – Nivaaskytterne 
styrer kampen om titlen som 
uof$ ciel Østdansk mester i 
langbueskydning 2012.
12.30 Kædedans ved øltel-
tet. Falsterpiben synger og 
danser.
12.30-12.45 Kamptræning 
for børn på lille turnerings-
plads med hærdede krigere.
12.45-13.00 Dukketeater fra 
Ludibria neden for ølteltet.
13.00-13.15 Ildfolket svinger 
de store fakler på den lille 
turneringsplads.
13.30-14.15 Ridderturnering 
– Löwenritter viser kampkund-
skaber og dystløb til hest 
– Octavia og Truppo Cirka 
indleder med musik og gøgl.
14.30-14.45 Historiefortæl-
ling fra Skindsælgersken i 
ølteltet.
15.00-15.25 Kampshow 
– fodfolk fra Companie de 
Vignolles afgør indbyrdes 
stridigheder på den lille turne-
ringsplads.
16.30-17.20 Kæmpe Ridder-
turnering – Löwenritter viser 
dramatisk rytterkunst Octavia 
og Truppo Cirka indleder 
med musik og gøgl. Opgøret 
om Aalholm Slot – det store 
opgør.
17.20-17.35 Kædedans med 
sang og musik. Falsterpiben 
byder op på pladsen.
18.00-18.30 Musik og gøgl 
i ølteltet Truppo Cirka spiller 
op.

18.00-18.30 Dukketeater 
med Ludibria neden for 
ølteltet.
18.30-18.50 Ret og straf 
– Tempelridderne afsiger 
strenge domme over for 
forbrydere ved ølteltet.
19.00-19.30 Kamptræning 
på lille turneringsplads.
20.30-21.15 Ridderturnering 
– Löwenritter viser rytterkunst 
og lansekampe. Octavia og 
Truppo Cirka indleder med 
musik og gøgl.
21.15-21.30 Ildshow på 
turneringspladsen Ildfolket og 
Truppo Cirka viser ildkunstner.
21.30-22.00 Fest og musik i 
ølteltet – Octavia spiller op.
22.00 Skydning med Ildpile 
ved vandet. Festivalpladsen 
lukker.

SØNDAG

10.00 Markedet åbner med 
musik og gøgl. Køb og salg, 
mad og drikke og bueskyd-
ning for publikum. Åbent på 
pladsen for gamle middelal-
derlege og meget mere.
10.30 Octavia spiller op.
11.00-11.15 Dukketeater,  
legeområdet ved ølteltet.
11.15-11.30 Armbrøstskyd-
ning: Nivaaskytterne demon-
strerer armbrøst ved vandet.
11.30-11.45 Ret og Straf 
ved ølteltet. Tempelridderne 
dømmer strengt.
11.45-12.00 Falsterpiben 
synger og danser.
12.00-12.20 Bueskytteturne-
ring ved turneringsbanen ved 
vandet.
12.30-12.55 Den lille 
turneringsplads: Kampshow 
med fodfolk fra Companie de 
Vignolles.
13.00-13.20 Falkoneren vi-
ser sine smukke dræberfugle 
på turneringsbanen.
13.30-13.50 Fortællinger fra 
Skindsælgersken i ølteltet.
Truppo Cirka laver gøgl
14.00-14.45 Kæmpe Ridder-
turnering – Löwenritter viser
kampkundskaber og dystløb 
til hest. Octavia og Truppo 
Cirka indleder med musik og 
gøgl.
15.00-16.00 Musik fra Octa-
via og Truppo Cirka i ølteltet.
16.00 Tak for i år. På gensyn.


